Gedragscode rechters Vlaams Sporttribunaal
Deze Gedragscode is van toepassing op de rechters die zetelen in de verschillende kamers van
het VST. Ze vormt een aanvulling op de (gedrags)regels in de procedurereglementen die van
toepassing zijn op de tuchtprocedures binnen het VST. Bij tegenstrijdigheden tussen een
procedurereglement en deze Gedragscode heeft het procedurereglement steeds voorrang.
De rechters van het VST dienen in hun gedrag en houding steeds blijk te geven van de
kernwaarden van het VST: onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, gelijkheid,
bekwaamheid en diligentie. Deze kernwaarden worden hieronder verder uitgewerkt.
1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
1.1. De rechter staat onbevooroordeeld en onbevangen tegenover de partijen, hun raadslieden
en het geschil, zonder vooringenomenheid en niet beïnvloed door druk van welke zijde ook of
door buiten het proces om verstrekte informatie.
1.2. Door zijn of haar gedrag tijdens en buiten de zitting zorgt de rechter ervoor dat het
vertrouwen van de partijen, de juridische beroepsbeoefenaars en het publiek in de
onpartijdigheid van de rechter behouden en versterkt wordt.
1.3. De rechter baseert zijn of haar uitspraak op zijn of haar beoordeling van de feiten en van
het geldende recht.
1.4. De rechter neemt zijn of haar beslissing onafhankelijk van collega’s en los van
dreigementen, invloed en directe of indirecte druk van buitenaf.
1.5. De rechter treedt niet op in zaken waarin hij of zij een persoonlijk belang heeft.
1.6. De rechter kan geen werknemer of klachtenbehandelaar van een sportorganisatie zijn, noch
lid van het bestuursorgaan van het VST. Hij of zij kan ook geen uitvoerend mandaat bekleden
in de Vlaamse Sportfederatie, in Sport Vlaanderen (of een andere instantie die het VST
middelen geeft) of in een werkgevers- of werknemersorganisatie.
1.7. De rechter treedt niet op in een zaak wanneer hij of zij een functie, rol of mandaat uitoefent
in of lid is van de betrokken sportorganisatie.
1.8. De rechter treedt enkel op wanneer hij of zij onpartijdig en onafhankelijk is ten opzichte
van de partijen en hun raadslieden. Hij of zij verbindt zich ertoe om gedurende de gehele
procedure schriftelijk aan de secretaris-generaal van het Vlaams Sporttribunaal de feiten en
omstandigheden, die bij de partijen twijfel over zijn/haar onafhankelijkheid of zijn of haar
partijdigheid kunnen doen rijzen, mee te delen.
2. Gelijkheid
2.1. De rechter staat in voor de gelijke behandeling van alle partijen. Wanneer één van de
partijen niet vertegenwoordigd wordt door een advocaat, waakt de rechter erover dat die partij
op gelijke wijze behandeld wordt.

2.2. De rechter is zich bewust van en begrijpt de diversiteit in de samenleving en hoedt zich
voor vooroordelen of vooringenomenheid voortvloeiende uit verschillen in ras, leeftijd,
geslacht, gender, nationaliteit, afkomst, levensbeschouwing, geaardheid, handicap, echtelijke
staat en sociaaleconomische status.

3. Integriteit
3.1. De rechter stelt zich hoffelijk en geduldig op ten aanzien van de partijen en hun raadslieden.
Hij of zij toont de nodige tolerantie waar nodig en respecteert te allen tijde de waardigheid van
alle betrokkenen.
3.2. De rechter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen
waardoor het VST in diskrediet wordt gebracht. Hij of zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol,
onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse
contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps
of internet, of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
3.3. De rechter gaat op correcte wijze om met de confidentiële informatie die hem bij de
uitoefening van zijn of haar taken ter kennis komt. Hij deelt deze informatie niet met derden.
3.4. De rechter communiceert niet in de pers of op sociale media rond hangende of afgesloten
zaken van het VST, zelfs indien de rechter niet betrokken was in de zaak. Hij of zij doet in de
pers of op sociale media ook geen uitspraken over de werking van het VST.
3.5. De rechter heeft bijzondere aandacht voor de toepasselijke regels
gegevensbescherming en past deze nauwgezet toe bij de behandeling van zaken.
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3.6. De rechter die verdachte wordt in een strafrechtelijk onderzoek deelt dit mee aan het VST.
Ook wanneer tegen hem of haar een tuchtrechtelijk onderzoek gestart wordt, deelt hij of zij dit
mee aan het VST. Dezelfde plicht rust op de rechter wanneer het strafonderzoek of
tuchtonderzoek uitmondt in een strafprocedure of tuchtprocedure.

4. Bekwaamheid en diligentie
4.1. De rechter behoudt en verbetert zijn of haar kennis en vaardigheden nodig voor de
uitvoering van zijn of haar taken. Hij of zij maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van
trainingen en andere leermomenten, onder andere deze aangeboden door het VST zelf.
4.2. De rechter volgt relevante ontwikkelingen in nationale en internationale rechtspraak en
rechtsleer op de voet en past deze indien nodig toe op de zaken die aan hem of haar worden
toevertrouwd.
4.3. De rechter is stipt aanwezig op geplande zittingen en volgt punctueel gemaakte afspraken
op.
4.4. De rechter zorgt voor een ordelijk en waardig verloop van de zittingen waarover hij of zij
de leiding heeft.

4.5. De rechter verbindt er zich toe tijdig en correct te communiceren met het VST en de andere
rechters. Hij of zij respecteert de termijnen die van toepassing zijn op basis van het
procedurereglement en streeft er naar zijn of haar uitspraak zo spoedig mogelijk mee te delen
aan het VST.

